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Un Plutó ben sorprenent
Enric Marco

En el número de juliol-agost de Huygens parlàvem de l’imminent arribada de la nau New Horizons a Plutó, del 
que ja s’havia pogut veure des de la distància i del que s’esperava trobar. A l’hora de tancar l’edició, la nau va 
patir un error de software que va fer perillar la missió, però que es va solucionar a temps per al sobrevol imminent 
de Plutó al cap de pocs dies.

En el número de juliol-agost de Huygens parlàvem de 

l’imminent arribada de la nau New Horizons a Plutó, 

del que ja s’havia pogut veure des de la distància i del 

que s’esperava trobar. A l’hora de tancar l’edició, la nau 

va patir un error de software que va fer perillar la mis-

sió, però que es va solucionar a temps per al sobrevol 

imminent de Plutó al cap de pocs dies.

Des del 14 de juliol Plutó ha passat de ser un cos 

anodí, sense importància, a revolucionar el coneixe-

ment d’aquella part del Sistema Solar, el grup de cossos 

gelats que formen el cinturó de Kuiper, del qual Plutó 

és el component més gran. Aquell dia tots aguantàrem 

la respiració mentre New Horizons passava a només 

12500 km de la superfície de Plutó i posava a la seua 

màxima capacitat els set detectors que portava a sobre: 

• Alice: espectròmetre d’ultraviolat utilitzat per a 
determinar la composició de gasos.

• Ralph: combinació d’un espectròmetre d’infraroigs 
(LEISA) per a cartografiar la composició superfi-
cial, i una càmera òptica multicolor pancromàtica 
(MVIC) per a cartografiar l’estructura de la superfí-

1.- Plutó en color des de 768.000 km. NASA/APL/SwRI
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cie.

• REX: experiment de radiofreqüència per a determi-
nar la composició i la temperatura atmosfèriques.

• LORRI: telescopi òptic per a obtenir les imatges de 
major resolució de la superfície de Plutó i Caront.

• PEPSSI: instrument de detecció de plasma per a 
mesurar partícules que escapen de l’atmosfera de 
Plutó.

• SWAP: instrument de detecció de plasma per a 
mesurar les propietats del vent solar als voltants de 
Plutó i la possible magnetosfera del planeta.

• SDC: instrument per a mesurar col·lisions de partí-
cules de pols interplanetària amb la New Horizons 
durant tot el seu viatge.

Tots els detectors funcionaren perfectament i recolli-

ren durant les poques hores del pas de la nau pel sistema 

de Plutó uns 50 Gb de dades científiques que s’aniran 

rebent a poc a poc al llarg d’aquest 2015 i del 2016.

I una vegada arribades les primers imatges, el que ha 

sorprès més de Plutó ha estat la diversitat de terrenys 

observats: zones extenses de gel de nitrogen, muntanyes 

de gel d’aigua, cràters d’impacte, dunes, glaceres, etc. 

Un món que sembla que encara està viu, actiu, encara 

que no se sap encara d’on li prové l’energia en un món 

situat en la zona més freda del sistema solar.

Caront també ha estat una sorpresa. S’hi han vist crà-

ters, congostos, i una superfície molt heterogènia, amb 

una àrea fosca en la zona polar, informalment anomena-

da Mordor Macula.

Així mateix s’han aconseguit imatges amb major o 

menor resolució de les cinc llunes del sistema de Plutó i 

no s’han detectat nous satèl·lits plutonians. 

Plutó

Descobert l’any 1930 per Clyde Tombaugh, Plutó ha 

estat considerat durant 76 anys el 9é planeta del Sistema 

Solar. Tanmateix per les seues característiques mai no va 

encaixar en la família dels planetes i, per això, després 

de la descoberta l’any 1992 de l’objecte 1992 QB
1,
 va 

ser clara l’existència d’un anell d’objectes més enllà 

de Neptú, l’actualment anomenat cinturó de Kuiper 

del qual, des del 2006, Plutó n’és considerat el major 

membre. 

De Plutó en sabíem poc. Des de la superfície de la 

Terra o des del telescopi espacial Hubble s’intuïen zones 

clares i fosques i es coneixien alguns detalls de la seua 

atmosfera. L’encontre de New Horizons amb Plutó ha 

revolucionat, per tant, el coneixement d’aquest planeta 

nan i ha sorprès els planetòlegs. 

Plutó i Caront es troben lligats gravitacionalment, 

giren de manera sincrònica i es mostren sempre la 

mateixa cara. New Horizons creuà el sistema plutonià i 

ens ha donat informació de l’hemisferi situat justament 

en la cara oposada a Caront, amb una resolució a 2,2 

km/píxel amb àrees limitades de 400 m/píxel. L’altre 

hemisferi, el que s’encara amb Caront, com que es va 

observar des de major distància, les resolucions són 

molt més baixes, de 13 a 27 km/píxel.

2.- Nomenclatura provisional de Tombaugh Regio, Cthulhu Regio 
i Sputnik Planum. NASA/JHUAPL/SwRI
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Ara, amb imatges clares de Plutó, per fi s’ha pogut 

determinar el seu diàmetre. Fins ara aquest s’havia 

estimat a partir d’ocultacions estel·lars amb un resultat 

d’entre 2300-2400 km. Ara el diàmetre estimat és de 

2374 +- 8 km.

La superfície de Plutó mostra unes zones molt dife-

renciades en l’albedo. La regió equatorial està dominada 

per una sèrie de taques fosques i clares en les quals des-

taquen la gran zona fosca Cthulhu Regio i la immensa 

i blanquíssima Tombaugh Regio que s’estén entre les 

latituds 45ºN i 25ºS, amb 1800 km d’amplada d’est a 

oest i 1500 km de nord a sud.

Ha sigut sorprenent veure tan pocs cràters d’impac-

te però tots concentrats en llocs concrets. En algunes 

àrees s’observen nombrosos cràters menors de 260 km 

de diàmetre, alguns degradats o fins i tot plens de gels 

de les zones de contacte entre Cthulhu Regio i Sputnik 

Planum, subregió de Tombaugh Regio, mentre que en 

aquesta darrera zona se n’observen ben pocs.

Justament és a Sputnik Planum on es troben les estra-

nyes cadenes de muntanyes Hillary Montes i Norgay 

Montes. A partir de l’ombra dels seus pics se n’ha esti-

mat l’alçada, que arriba fins a uns 3000 m. Encara que 

els gels de nitrogen (N
2
), monòxid de carboni (CO) i 

metà (CH
4
) són majoritaris als gels plutonians, no sem-

bla que aquestes muntanyes en continguen, ja que no 

podrien aguantar el seu pes sense col·lapsar 

en temps geològics i, per això, existeix un 

gran consens en considerar que la composi-

ció de les altes muntanyes ha de ser de gel 

d’aigua, molt més compacte i resistent a la 

pressió. Serien com immensos icebergs flo-

tant en un oceà de gel de nitrogen. 

L’aspecte de Sputnik Planum és ben sug-

geridor. És una zona plana coberta per gels 

amb formes poligonals o ovoïdals de dese-

nes de quilòmetres d’ample, separades per 

línies fosques de 2 a 3 km de gruix. Amb les 

dades de l’instrument Ralph, s’ha detectat 

que aquestes àrees més brillants contenen 

gels de N
2
, CH

4
 i CO, i les imatges preses per la càmera 

LORRI mostren fluxos de gels que bordegen obstacles i 

fins i tot s’ha detectat el que sembla una glacera. 

A la imatge 4 podem veure una d’aquestes valls gla-

cials o rius de gel que desemboca en Sputnik Planum. 

El gel que circula per aquestes valls és probablement 

nitrogen congelat que sembla haver-se acumulat a les 

zones altes situades en el costat dret d’aquesta imatge 

d‘uns 630 quilòmetres de costat. El gel estaria drenat 

des de les muntanyes de Plutó cap a Sputnik Planum a 

través d’àmplies valls de 3 a 8 quilòmetres d’amplada, 

indicades per les fletxes roges. La zona davantera del 

flux del gel en moviment que entra en Sputnik Planum 

s’indica per les fletxes blaves.

Aquesta imatge fa pensar en un cicle del nitrogen a 

Plutó similar al cicle de l’aigua a la Terra que funciona-

ria de la següent manera: Plutó té una òrbita el·líptica de 

3.- Les zones gelades de Sputnik Planum assenyalant la zona de la glacera de 
nitrogen. NASA/JHUAPL/SwRI

4.- Ampliació amb fletxes de la glacera de Sputnik Planum. 
NASA/JHUAPL/SwRI
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247,68 anys de durada. Durant molts anys el planeta nan 

s’interna dins de l’òrbita de Neptú i, llavors rep molta 

més radiació solar amb la qual cosa part del nitrogen 

congelat en converteix en gas nitrogen. Passats uns 

anys, quan Plutó torna a endinsar-se en les profunditats 

del Sistema Solar, allunyant-se del Sol, aquest nitrogen 

atmosfèric es congela i cau sobre la superfície plutoni-

ana en forma de neu. La neu acumulada en les zones 

muntanyoses flueix cap a les zones baixes mitjançant 

les valls de glaceres que depositen el nitrogen congelat 

en les planes de Sputnik Planum. Aquest gel es tornarà a 

evaporar durant els anys del següent periheli de Plutó.

Tradicionalment l’abundància de cràters en una super-

fície planetària s’ha usat per determinar la seua edat. 

Plutó presenta distintes abundàncies, depenent de la 

zona estudiada. En Cthulhu Regio s’observen nombro-

sos cràters de desenes i centenars de km de diàmetre, 

mentre que en les zones planes de SP se n’observen 

ben pocs i tots menors de 10 km. Aquest fet indica una 

superfície ben jove i en constant rejoveniment. La font 

d’energia interna que causa aquesta superfície tan diver-

sa i canviant és encara un misteri. 

Ha sorprés també els colors de Plutó. Els gasos atmos-

fèrics com el nitrogen i el metà poden ser els responsa-

bles del color rogenc del planeta nan Plutó, que li dóna 

un aspecte similar a Mart. Però el nostre planeta veí li 

deu el seu color a l’òxid de ferro, i el color vermellós del 

membre del cinturó de Kuiper és probablement causat 

per les molècules d’hidrocarburs que es formen quan 

els raigs còsmics i la llum ultraviolada solar interactuen 

amb el metà en l’atmosfera de Plutó i en la seua super-

fície.

Els experts consideren que les substàncies verme-

lloses es generen quan una part concreta de la llum 

ultraviolada del Sol, l’anomenat Lyman-alfa, colpeja les 

molècules del gas metà (CH
4
) en l’atmosfera de Plutó, 

i s’estimulen reaccions químiques que creen compostos 

complexos anomenats tolins. Els tolins cauen a terra per 

formar una mena de fang de color vermellós.

Aquest fang s’ha trobat també en altres cossos del sis-

tema solar exterior, incloent Tità i Tritó, les majors llu-

nes de Saturn i Neptú, respectivament. A més a més, en 

laboratoris terrestres, el procés de formació dels tolins 

s’ha reproduït en diversos experiments que simulen les 

atmosferes d’aquests cossos.

Estava planificat que New Horizons creuara l’om-

bra de Plutó per tal d’observar l’atmosfera del planeta 

nan a contrallum, en visible i en ràdio. De les dades 

obtingudes i retornades a la Terra ja es té una idea de 

l’estructura de l’atmosfera, poc densa (10 microbars a la 

superfície, 1/100.000 de la pressió atmosfèrica terrestre) 

però ben estructurada. Prop de la superfície i fins a 150 

5.- Fluxos de gel de nitrogen i estructures de gels amb formes poligonals o ovoïdals a Sputnik Planum. NASA/JHUAPL/SwRI



Huygens nº 118                                             enero - febrero 2016                                                 Página   13

km d’alçada es troba una capa global de boira, formada 

segurament per reaccions entre ions i molècules o per 

pols meteorítica i amb una estructura complexa, amb 

diverses capes i, possiblement, ones de gravetat. Fins a 

420 km d’alçada s’hi poden trobar espècies d’hidrocar-

burs (C
2
H

x
), més amunt, fins a 960 km metà (CH

4
) i el 

nitrogen molecular s’estén fins a alçades de 1670 km. 

Caront

El principal satèl·lit de Plutó, Caront, va ser descobert 

l’any 1978 per l’astrònom nord-americà James Christy. 

Des del principi se l’ha considerat una lluna ben estra-

nya, desproporcionada respecte a la grandària del pla-

neta nan. De fet, als dos se’ls considera un planeta nan 

doble que gira al voltant del centre de masses comú. Al 

llarg dels mil·lennis els períodes de rotació i translació 

dels dos cossos s’han sincronitzat de manera que en 

girar es mostren sempre la mateixa cara. 

La nau New Horizons ha confirmat i desvelat nombro-

ses dades de Caront. Per començar el diàmetre mesurat 

de 1212 +- 6 km és molt semblant al calculat des d’ob-

servatoris a terra. 

Com que el sobrevol va ser sobre la cara de Plutó 

oposada a Caront, la resolució de les imatges obtingudes 

no és tan bona. Va de 32 km/píxel en l’hemisferi oposat 

a Plutó fins a 4 km/píxel a l’hemisferi encarat a aquest. 

Només algunes imatges rebudes fins 

ara tenen resolucions millors, de 400 

m/píxel. 

Amb aquests imatges Caront mos-

tra una geologia complexa, amb taques 

fosques i clares, congostos, zones crate-

ritzades i la imponent àrea fosca polar, 

anomenada Mordor Macula.

El color rogenc d’aquesta estructu-

ra polar d’uns 450 km de diàmetre 

sembla causada per la interacció de la 

llum ultraviolada solar amb els hidrocar-

burs volàtils per produir tolins tal com 

passa a Plutó. Tanmateix el pas de New 

Horizons per l’ombra de Caront no sem-

bla haver detectat cap rastre d’atmosfera 

encara que això s’ha de confirmar amb 

les dades que encara ha d’enviar la nau. 

Una altra característica de Caront és la xarxa extensa 

de línies de fractura en direcció nord-est a sud-oest. 

El conjunt de les fractures Macross Chasma i Serenity 

Chasma fan uns 1050 km de llarg. Serenity Chasma, que 

s’assembla molt a una fossa tectònica de doble paret, 

arriba a tindre amplàries de 60 km i fondàries d’uns 

pocs quilòmetres.

Satèl·lits

Finalment s’ha pogut fer el retrat complet del sistema 

de Plutó amb els seus cinc satèl·lits.

Nix és un cos allargassat amb dimensions de 49 x 32 

km. Mostra una diversitat de colors possiblement asso-

ciat a l’existència d’un cràter. El seu gran albedo (0,43 

a 0,50) indica, segurament, que Nix està cobert de gel 

d’aigua.

Hidra té unes mides comparables, aproximadament 

de 43 x 33 km. En aquesta lluna es veu perfectament 

l’existència de dos cràters d’impacte. També és tan bri-

llant com Nix, així que segurament també estarà cobert 

de gel d’aigua. 

Kerberos i Styx són molt més menuts i tenen mides 

comparables, aproximadament de 10 a 12 quilòmetres 

6.- Zona de contacte entre Sputnik Planum i Cthulhu Regio amb muntanyes de gel 
d’aigua, dunes i cràters d’impacte. NASA/JHUAPL/SwRI
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d’ample en la seua dimensió més gran. 

Les quatre petites llunes tenen for-

mes molt allargades, una característica 

que pot ser típica dels petits cossos del 

Cinturó de Kuiper .

La presència de tants satèl·lits al vol-

tant de Plutó va portar de cap els engi-

nyers de la missió que estaven preocu-

pats per si n’hi havia algun altre més 

sense detectar o fins i tot si existia un 

anell de residus al voltant del planeta 

nan. Per això entre els 64 i 13 dies abans 

del sobrevol es van fer set recerques 

intenses d’objectes sense resultat. Així 

que estaven segurs que la nau no sofriria 

cap xoc imprevist.

Aquesta complexa geologia que mos-

tren tant Plutó com Caront ha animat 

molt els planetòlegs, ja que possiblement els altres petits 

cossos del Cinturó de Kuiper, com ara Eris, Make-make, 

Haumea,... també seran segurament actius i mostraran 

característiques similars.

Ara New Horizons s’allunya ràpidament de Plutó. 

Com que la nau continua en perfecte funcionament, 

l’equip de la missió ha decidit enviar-la a un nou objec-

tiu, l’objecte del Cinturó de Kuiper 2014 MU69, situat 

a uns mil milions de quilòmetres de distància de Plutó. 

Fa uns dies s’ha realitzat la segona d’una sèrie de quatre 

maniobres per dirigir-se a aquest objecte al qual arribarà 

l’1 de gener de 2019. En continuarem parlant. 

Per saber-ne més:

The Pluto system: Initial results from its exploration 

by New Horizons, Stern, S.A. et al. Science 16 October 

2015: Vol. 350 no. 6258

L’exploració de Plutó per New Horizons al blog 

Pols d’estels, Enric Marco http://blocs.mesvilaweb.cat/

marco/?s=New+Horizons

7.- Caront. NASA/JHUAPL/SwRI.

8.- Les llunes de Plutó. NASA/JHUAPL/SwRI


